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Højskolehjemmene
på Bornholm
Rønne- Aakirkeby- Nexø- og detilknyttede
højskoleforeninger
Af SvendAaeeMøller

Begrebet)højskolehjem<er der i dag vist
ikke ret mange,der forbinder noget særlig
konkretmed.I de sidsteårtieraf 1800årene
og et stykke ind i 1900årenevar det imidlertid et fænomen,der bredte sig med et
betydeligt antal rundt om i vore købstæder
og efterhåndenogsåi en del størrestationsbyer.De fik en vis betydningi en rækkeår,
men efterhåndengik de flesteover til almindelig hoteldrift.
Her på Bornholmhar vi haft tre sådanne
højskolehjem.Det første blev etablereti
Rønne i forbindelse med oprettelsenaf
RønneForsamlingshus
i St. Mortensgade.
Forsamlingshuset
blev byggeti 1883,men
et egentligthøjskolehjemblev førstknyttet
til det omkring 1887.
Der gik en del år, før det næsteblev oprettet ien tidligere friskolebygningi
Aakirkeby.Det sketei 1900.og åretefter,
1901,blev det tredjeindretteti en tidligere
på Torveti Nexø.
købmandsgård
På landsplanbegyndtedet for så vidt i

Svend Aage Møllen Tidligere højskolelerer
på Bornholms Hojskole, hør bl.a, udgivet
en publikøtion on Højskolens historie.
Arbejder med højskolernes historie på
tr'r,wsams-ørkiv.dk

1878,hvor man efter initiativ af en folketingsmand,Harald Holm, stiftedeKøbenhavnsHøjskoleforening,og for at haveet
fasttilholdssted,sikredeman sigheletiden
at havenogle rummeligelokaler til rådighed. Egentlig var foreningensformål fra
først aftænkt som et forsøgpå at fremme
højskolensværdier og tanker i hovedstaden,men det viste sig hurtigt, at den i højere grad blev et samlingsstedfor unge
mennesker,der allerede havde været på
højskole,og af uddannelsesmæssige
eller
andre grunde var søgt til Københavnr.
I

Roar Skoi,rnand:
Folkehøjskolen
i Danmarkl84l-1892.
t944.
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HøJ SKO LEHJ EM
M ENE P A B O R N H O L M

Derfor viste der sig ogsåbehovfor logimuligheder,hvilket medførte, at man efterhåndenogsåi et vist omfang drev et pensionat.
KøbenhavnsHøjskoleforeningmed tilhørendelokaler blev på den måde til det
førstehøjskolehjemog forbilledefor dem,
der fulgte efter. Denne id6 blev i de følgendeår virkeliggiort mangestederi landet. I 1886opregnesder omkring 20 rundt
om i købstæderne,især i Jylland og på
Fyn, og i de følgendeår kom der mange
flere til. Når det greb så stærktom sig, tyder det på, at det var noget,der så at sige
havdeligget i luften i længeretid, uden at
man havdeturdet gå i gang, især nok af
økonomiske grunde. Men da de første
skridt såvar taget,gik det hurtigt.
Sammeår som KøbenhavnsHøjskoleforening blev oprettet, stiftedes også en
landsdækkende
forening,>DanskHøjskoleforening<,som lokale kredse samlede
pengeind til. Nogle kredseher på Bornholm var med næstenfra første færd. I
Højskolebladet
for 1880sesdeti hvertfald,
at Aaker-Aakirkebykredsenhavdeydet 16
kr. i alt, Rønne kredsen havde bidraget
med 20 kr., og fra Klemenskervar der indkommet 2 kr. I årene efter sker det, at
Bornholms Højskoleforening står som indbyderi annoncerom størrearrangementer
i Rønne.Der har såledesogsåværeten vis
samordningher på øen.
Formålet med højskolehjemmene
er
egentlig klart og enkelt formuleret i en
lille bekendtgørelse
om åbningenaf et af
dem i Stegepå Møn i 1883.Det hedder
heri: >Meningenmed detle Foretagendeer
ikke alene den at skaffe Samlingsstedfor
Højskolevennermen at modtagealle Gjæster, som under et midlertidigt ledigt Opholcl i Byen ikke holder af det ølmindelige
Værtshusliv<.

Andre stederformuleresdet megetmere
højstemt.Til enpåtænktlæsestuei højskolehjemmeti Aakirkeby hedderdet f eks. i
en opfordring til at støtte den, r-.for den
UngdomsSkyld, somforhaabentlig dår vil
faa et hyggeligt og hjemligt Sted at mødes
paa, hvor der kan herske en god Toneog
bydes dem en god, sund, aandelig Føde i
det Spor, som er lagt og lægges ved HøjskolensGjrerning...<
Den tid, hvor de førstemangehøjskolehjem blev oprettet,var seti en størresammenhængi provisorietiden,hvor de politiskegrupperingerstodstejltoverfor hinanden,menogsåmellemde forskelligekirkelige retningerkunne der være betydelige
meningsforskelleeller ligefrem spændinger.Derfor gik detmedhøjskolehjemmene
som med højskolernei denførstetid, at de
mødte modstand.De blev mistænkeliggjort, og det liv og de aktiviteter,der foregik på dem, blev bagtalt med ondsindet
sladdereller undertidenligefrem lagt for
had. Det giordesig ogsågældendefor højskolehjemmeti Rønne,men herom mere
senere.

RønneForsamlingshus
Højskolehjemmet
i Rønneblev somnævnt
ovenforopretteti forbindelsemed etableringen af RønneForsamlingshus- undertiden kaldet ØstreForsamlingshus.
En af initiativtagernetil forsamlingshuset- måskedenivrigste- boghandlerHans
Colberg, udtalte ved indvielsen, at det
havdeværetpå tale i de sidstehalve snes
år,mendetvar heletidenstrandetpå grund
af pengespørgsmålet.
Så var der under et
møde i 1883et par unge mænd,der foreslog at få folk til at tegneaktier til formålet. Forslagetblev vel modtaget, og der
blev meddet sammetegnetaktier for 1500
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kr. Det gav mod til at fortsætte,og i løbet
afåret gik man så i gang.
I en kort omtaleaf foretagendeti BornholmsTidendeden28. august1883hedder
det, at man nogen tid før havde erhvervet
en grund afKaren Skovgaardved St.Mortensgadesforlængelsepå godt 3000 kvadratalen, hvilket svarer til ca. 1200 m2.
Prisenvar omkring 1700kr., og arbejdet
på forsamlingshusetvar allerede påbegyndt.
Selvebyggepladsenvar blevet bestemt
til at væredenbagestedel af grunden,såkom til at ligge
ledesat forsamlingshuset
lidt tilbage fra gaden.Pladsenforan ud til
gadenvar blevet delt i to byggegrundemed
et l0 alen (ca. 6 m) bredt indgangsareal
imellem som adgangtil forsamlingshuset,
og de to byggegrundevar blevet solgt til
bygmestreneBidstrupog Wangfor 500kr.
hver.
var efter
Opførelsenaf forsamlingshuset
tegning og overslagafbygmesterMathias
134

Bidstrup blevet overtaget af Bidstrups
på
Byggeforretning'?
til overslagssummen
5.300kr. og skulle værefærdigt i løbet af
efteråret.Størrelsenskulleværepå 30 alen
i længdenog 20 alen i bredden,hvilket
svarertil omkring 19 m gange12,5m og
et samletarealpå ca-238m2.
Det hedder videre i omtalen, at ))...tlt
smuk Forside vil komme til at vende ud
mod Gaden, hvis derncestde tvende Bygmestre, som have kjøbt de foranliggende
Byggepladser,bygge to smukkeog aldeles
Bygningertil Gaden,saaledes
ensdannede
vil
somdet nok blive Tilfældet.kommerdet
2

Håns
H. P BidstrupsByggeforetsingbleveR€rstifferen,
PeterBidstrups,
dødi 1876ført videresomfamilieforetagendei en rækkeår af hansbøm med de 1o)a€ste sonner,
Ono Christianog Carl GeorgBidstrup,sompmktiskeledcre, nens de havdeden lidt ældrefætter og svoger,arkF
tekl Mathias Bidstrup, som projektleder og adminislrator
Det vai såledesdisse lre mænd der forestod projeklenngen og opførels€naf forsamlingshus€t,
forud€net stort
antål åndre byggerier bådei Rønneog rundt om på Bornholm i en langperiode.
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alt til at danneet tihalendeHele, somkan
blive en Prydelsefor Gaden<.
Det sidstnævntekom ikke til at slå til.
De to byggegrundeblev hver opdelt i to
grunde,hvor der blev opført to ret almindelige dobbelthusepå hver tre fag, men
dog lidt pænereend flere andrefra den tid
og i forholdtil indgangspartiethelt ens,så
symmetriener i orden.Sådanfremtræder
det endnui dag.
De fire grunde foran forsamlingshuset
kom sammenlagttil at udgøre462m2.Forsamlingshusets
arealvar såledesformindsket til ca. 738 m'?.Da selvehuset skulle
værepå 238m2,var der ca. 500 m'?tilbage
til indgangen,havearealog anden udenomsplads.
Senereblev dette areal betydeligt forøget,idet man fik rådighedover en del af
en tidligere stor have, som havde tilhørt
prokuratorThomasErichsen,men var erhvervetafH. P BidstrupsByggeforretning
med henblikpå udstykningog bebyggelse.
Den pågældende
del afarealet,somvar på
godt 4.000m'?,blev ikke bebygget,og må
derfor havebevaretsit prægafhave. Ejendomsforholdeter imidlertid uklart. Vi ved
ikke, om forsamlingshuset
faktisk erhvervededet eller blot fik lov til at bruse det.

Indvielsen
Bygningenstodfærdigsidstpå efteråretog
blev indviet ved en festlighedmandagden
9. december.I Bornholms Tidendesomtale afdet hedderdet:
DDetnye Forsamlingshusved Sl. MortensgadesForlrengelseer nu fcerdigt. Det
gjør et megettiltalende Indtryk, idet Bygningsstilen og Dekorationen afgiver et
samstemmendehele, der maa tihale Øjet,
ligesom der ogsaa efter de anvendtMidler
er tilvejebragt et forholdsvis rummeligt

Lokele, som i de alletfe*e Tilfælde vil afgive en tilstr.Ekkelig stor Forsamlingsplads. Foruden det egentligeForsamlingslokale indeholder Bygningen to mindre
Værelserog Køkken samt oven over disse
en Balkon der ved Hjcelp afet Tæppeeller
Forhængkan kommetil at udgjøreel mindre Forsamlingslokale<.
Det heddervidere i referatet,at indvielsenfandt stedunderdeltagelseafomtrent
1.000menneskeqså der må have været
fuldt hus. Det begyndteog sluttedemed
musikalskeindslag,og ind imellemvar der
flere taler. Efter velkomstved boghandler
Hans Colberg havde man bedt skoleinspektørAndreas Hjorth om at holde den
egentligeindvielsestale.
Han kredsedelidt
om, hvad et sådanthus skulle brugestil.
Han henvistebl. a. til hvadder alleredevar
bestemttil at skulle foregå.Sammeaften
ville nogle unge menneskertage sig en
dans i salen,og næsteaften ville totalaf
holdsforeningenholdemøde.Han anbefalede videre, at det blev en bred vifte af
når det blot var til
anvendelsesmuligheder,
gavn for folkets og fædrelandets
vel. Dernæstkom hanind på forholdenefor mange,
ikke mindst unge mennesker,som på
grund afden fremvoksendeindustri søgte
til byerne,hvor de ofte ikke havdenoget
egentlighjem. For dem burde der væreet
alternåtivtil det gængseværtshusliv.Han
anbefaledederfor, at der skulle holdeset
lokale åbent.måskehver aften. hvor der
godlæsning,
opskullebydesen tiltalende
læsningeller lignende,men ingenspiritus.
første
Selvomdetvar i højskolehjemmenes
tid, kendtehan altså til disse,og nævner
netop, at det var fra dem, tankerne var
fremsat.
Ved at kigge lidt på annoncerom møder
i den følgendetid, stårdet klart, at det nye
forsamlingshusi høj grad udfyldte et be135
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hov. Der blev holdt mangemøder af flere
havdeder værethenimod 1000mennesker.
forskellige kredse. Afholdsbevægelsen Han nævneri denforbindelse,
at husetvigjordesig ikke mindst gældende.Ogsårestesigat værepraktiskindrettet,og detvar
Iigiøsevækkelsesmøder
var der,>omGucl
isæren stor behagelighed,
at del var 4 å 5
yllr<,som det i reglenanføres.På det polireserveudgange,hvor man let og meget
tiske plan optrædergrundlovsværnefor- hurtigtkunnekommeud.
eningenjævnligt.Ind imellemholdt højI begyndelsen
afjanuar loretogrnan i
skoleforeningenogså foredragsmøder, øvrigt en formel stiftelseaf et aktieselmen den er ellersikke så fremtrædende. skab,vedtoglove og valgte en bestyrelse,
Det serud til, at de kun averterede,når det
somkom til at beståafjernstøberHerman
var en kendt person,de havde fået til at
Blem (formand),boghandlerHans Coltale, I eks. forstanderen
for Askov Højberg (kasserer),
bygmesterMathiasBidskole,LudvigSchrøder.
strup,snedkermester
Wangog particulier
ljanuar1884cr deren.derskriveri aviMathiasMarker.Aktieselskabet
var sonr
senom aktiviteteni husetog nævner,at det
sådantejerafhusetog lejedeeller låntedet
efter nytår havdeværeti brug næstenhver
ud til de forskelligeforeninger,herunder
dag,og at der til et religiøstmødevar mødt
ogsåhøjskoleforeningen,
selvomder melså mange,at selvomen del måtte gå igen,
lem denneog aktieselskabet
utvivlsomt
136
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< Billedet hercret angives at være.fis ,)Københavns Højskoleforenings Besøg hos Bornholns Højskolelbrening. Haven i Røkne. Sct. Mortensgade. Foto: ChxA. Møller Rønne<.
Afnotitser i avisernefremgår det, at besøgetfandt sted i dagene 4.-6.juli 1897. Billedet er.forne tlig taget
korl efter ankomsten, hvor de >blev budt velkommen i Højskoleforeningens hyggelige Havek. Billedet er i
øvrigt s.erlig interessant, idet det er et aJde megetJå bevarede, der vise4 hvonlan forsamlingshusets ves ige
del så ud efter tilbygningen omk ng 1887.Afpersonerne er herren med hvitlt hår og skægpå b@nkentil
højre let genkendelig,pdstor Frcde kV Christensen,l8l9-1903.
I Bornholns Dagblad vør der nogle dage efter en l-vldig skilding af lrcle besøget, soh t Mn fornemmer,
blev meget vellykket. Vejrel havde ganske vist værct noget velslende; der havde verct både stcerk bl.est og
regnbyge4 men man havde taget det med godt humør
Men også dette besøg havde en.forløbet, idet Københatns Højskoleforening allerede i 1883,den 2 t. - 23.
juli, havde arrangerct en rejse herover - netop i deh tid, hvor man så småt var begyndt på etableringen af
fbrsamlingshuset i Sct. Mortensgade. Ledercn afrcjsen varforeningens fonnand, folketingsnand Haruld
Holm, og med son ha:dersg@stervar digteren Christian Hostrup og hans kone. Det nævnes, at der var 63
dehagere i alt. Det er begrænsa, hvad vi ved ou dette besøg, men detjengår dog, at defønte to dage vat
blevet brugt til udfugter på øen, og at man de sidste dag alholdt et onintligt møde i Alnindihgen, hvor både
Harald Holn og Chr Hostrup talte. Der et rcfe%t af defte møde i Bornholms ndende, hvor der også er
t\ogle bemærkninger om, atforløbet harde v(pret neget tilfredsstillende.
Son det fremgår ovenfor foretog.forehingen ahså 14 år senere en lignende rejse, hvor lederen igen var
Hamld Holm, og det angives at have v@rctomking 50 deltagerc. Blandt dem var også et andetfolketingsmedlem, SvendHøgsbro. Denne gangforaog man denførste dag en udfugt tilAlnihdingen, ogdet n.pvnes,al
der var omkringtyve vogne afsted. Deh næstedag gik til tulen til Jons Kapel og Hamfieren med overnatning
i Allinge og omegn. Næstedag gik tucn videre til Rø og sidst på dagen tilbage til Rønne, hvor man om øftenen
inden afrejsen dmk the i højskole/brcningens lokaler og derefter ha,/de en afslu ende sdmnenkomst i den
store sal. Under denne blev bornholmet'ne i viterct til genbesøg i København trc år senerc, DdetAar da Aarhundredet ender<, men om der blev.foretagetfere afdisse rejser, ted vi indtil videre ikke. Botnholms Ø-arkiu

har været et betydeligt personsammenfald.
Den intensive mødeaktivitet krævede
naturligvisen vis ordenog organisation.
Det lader til, at man i den første tid har
klaret det, som man bedstkunne ved fælleshjælp,men efter et par år ser det ud til,
at man ønskededet lagt i fastererammer.
I en annoncei april 1886meddelesdet, at
der ville være fast inspektionved den
nævnteMathiasMarker.
Selvomskoleinspektør
AndreasHjorth i
sin indvielsestalehavdeanbefaletet åbent
lokalesomtilholdsstedfor isærungemennesker,der kunneminde lidt om et højskolehjem, er der dog intet, der tyder på, at
man havdeet sådanti de første år.
Men i foråret 1887blev der indkaldt til

en generalforsamling,hvor man på forhåndbadaktionærerneovervejeen istandsættelseafbygningen,eventueltmed henblik på udlejning.Mere nævnesder ikke,
men der indkaldestil en ekstraordinær
generalforsamlinget par månedersenere,
som ogsåmå havehaft med detteat gøre.
Det må haveværetved den lejlighed,at
man besluttedeat knytte et pensionattil
stedet.Det ser ud til, at man har bygget
nogle få meter til selveforsamlingshuset,
og i denvestligeendehar føjeten vinkel til
mod nord. I dennetilbygning har man så
indrettetværelsertil noglepensionærer
og
bolig til en værtindeog tjenestefolk.Denne del af bygningenfik sin egenindgang,
således,at man ikke behøvedeat komme
ind gennemsalen,og man sikredeadgang
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fra nabotil dcnncmcd en smal passage
grundcn.
Med dennetilfi:jelsevar grundenlagttil
et egentligthøjskolehjem.
sonrvar åbent
helc tidcn. Da det stodfærcligt,mir r.nangir
ud fla, at nlanansattedellf'ørstcværtindc,
sornblcvcn40 årigkvindcvcdnavnKarcn
Holm. Hvordanansættelscsfbrholdet
var.
og højskolefbrog hvorcian
aktieselskabet
enirrger:
rrnlrr,.'rle
deresirdbl rdc'søkortorttiske fblhold, vcd vi intet onr, rren det er
gåetudenstørreproblemer.
tilsyneladende
138

Den nrcgctlosendeomtalc af fbrsamlingshuseti t'orbindelse
med indvielsen
modsigesandrc stederaf udsagnom. at
husetvar nrcgctspartansk
i sin udf'ørelse.
hvilketfik motlstandere
til
aflolctagendet
nedladende
at kaldedet)SkLrrct((.
Det var
isærdet konscrvativebolgclskab.der så
skævttil initiativettil for-sanr
lingshuset.
mcn de havdcåbcnbartogsirbchovfor et
sanrlingssted.
Dct kompå talcat opretteet
sirdanti folbindclserred teatrct.men det
blevikketil nogct,såderforfik
mani 1877
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byggetet andet forsamlingshus,>Dannebrog< i den nordlige del af byen, og som
nok var merepompøst.Det blev seneretil
>Hotel Phønix<og senereigen til )Hotel
Borgen<.Men der er overleveringerom, at
man i mangeår stodstejloverforhinanden
i de to befolkningsgrupper,der holdt til i
de to stederr.

Højskolehjemmet
og
Martin AndersenNexø
Snart efter, at det egentligehøjskolehjem
blev oprettet,fik den unge skomagerlærling, Martin Andersen,seneremed tilnavnet Nexø, sin jævnlige gang i højskolehjemmeti nogleår, og det er så heldigt,at
han i sit erindringsværkhar beskrevetdet
liv, der foregik d6r set indefra, en skildring, som der vist ikke findes nogentilsvarendeandetstedsfra. De oplevelseq
hanfik d6rtillæggerhanstorbetydningfor
sit videreliv.
Det var såledesfolk ddr,der sørgedefor,
at han blev elev på højskoleni Østermarie
og senerepå Askov Højskole,hvilket tilsammengav ham så megetuddannelsesmæssigballast, at det blev en væsentlig
forudsætningfor hanslivsværksomforfatter. Erindringerneer ganskevist skreveti
l930erneomkring 40 år efter, og ikke alt
er helt rigtigt, men de giver alligevel et
godt billedeaf, hvadder foregik.
De pågældende
erindringsbillederfi ndes
i det tredje bind af hans erindringsværk,
)For Lud og koldt Vand(.
Han skriverlidt om de centralepersoner,
der stod bag oprettelsenaf højskolehjemmet, den gamle pastorF. V. Christensen,
bygmestrenebrødreneBidstrup og ikke

3
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mindststenværksejer
A. P Brodersen.Om
denneskriver han, athan D ... blev hurtigt
Sjæleni en Kulturbevægelseafjrevn, menneskelig Art. Brodersen gik i Spidsenfor
Cykelsporten,som dengang var ny, og var
en ivrig Skytteog dyrker afsvensk Gymnastik. Han samlede den [ungdommen] i
Højskoleforeningen;
sammenmed de andre >Frqfaldne< grundecle han Højskolehjemmet, i hvis Lokaler den ny Ungdom
hade til Huse. I den store Gymnastiksal
dyrkedesden svenskeGymnastik og hokltesfolkelige Møder ...<.
Som fattig skomagerlærlinghavdehan
hørt om alt dette, men, som han skriver,
gik det hansnæseforbi. >Jeghørte om Livet deroppe i Højskoleforeningenmed den
store Have, oftest i forvrænget Form. Byens Borgere, der gennemgåendeførte en
forhutlet Tilværelseogsaa aandeligt, spyede af et godt Hjerte deres Gift over den
nye Bevægelse,hvis Medlemmer rkyssedes og nrebbedesog gik med hinanden om
Livet bestandigK.
Men på et tidspunktfik denungeMartin
altså sin gang i højskolehjemmet.Under
hvilke omstændigheder
det skete,skal ikke refereresher,men hanblev godt modtaget og accepteret.Om det skriverhan længerefremme i bogen:rSaa varjeg altsaa
blevet optaget i det mrzrkelige Højskolesamfund,som der gik saa mangeHistorier
om, ikke alle .for det gode. Det var rigtig
nok hvad Rygterne.fortalteat alle sae du til
hinanden; derimod passededet ikke, at de
gik med hinandenom Livet og bestandig
kyssedes,saa Folk i Nabolaget ikke kunne
sove. Dår havde Avisen løjet godt! Og i
megetandet ogsaa; disseMenneskergik
ikke og lallede Halleluja og var skøre af
hjemmelavet Livsglcede,som der paastodes! Men de taltefrit og aabenttil hinqnden og drøftede alvorlige Ting; og den
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Maade de unge omgikkes hinanden paa
overraskede mig. Jeg vør vant til, at der
var noget bagved, naar unge Kvinder og
Mænd talte sammen(
Om det videre forløb fortsætter han:
>Stenværksejerenshade opfordret mig til
at komme igen, og jeg gjorde fittigt Brug
af opfordringen, især Lørdag Aften, naar
der var Foredrag eller Oplæsningafny opsigtsvækkendeBøger. Her lærtejegførste
Gang Ibsens og Bjørnsons Værkerat kende. Ogsaa Strindbergs tTjrinstkvinnans
son< blev gennemgaaetog sat til Diskussion. Bjørnson blev voldsomt angrebet af
en Præst nedefra Sydlandetfor >Detfager-<a, og jeg oplevededet mærkelige,at
to unge Arbejdere, Stenhuggerne Jacob
Mogensen og K. A. Petersen, der senere
blev betydeligeMændpå Øen,forsvarede
denBjørnsonskeMoral mod denstuderede
Præst ogfk Forsamlingens Medhold. Jeg
oplevede meget mærkeligt og nyt og paa
sammeTid opløftende.Det bekræftedeforskelligt i mig, der før var blevet set ned
paq(

Om forholdeneog aktiviteterne i højskolehjemmetfortællerhan videre:
,)Hjemmetbestyredesaf en ældre Tjenestepige, Karen Holm, der havde været et
Par Vintre paa Askov. Hun hade et godt
Greb paa at holde Justits uden at Hyggen
led ved det; en egen Myndighed udgik fra
denne Gammefomfru, parret med megen
Moderlighed, der ikke mindst kom mig tilgode.
Hjemmet stod aabent hver Aften for
Medlemmerne af Foreningen. Karen og
hendesHjælperskeGothardine, en rødkindet djærv Bondepigefra Pærsker,sad med
deres Haøndarbeide; Blinde Andersen

4

)Det flager i Byen og paaHavnen<.RomanafBjømson.
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spilledepaa Fløjte eller der blev læst højt.
Inde i den store Foredragssal tumlede de
Unge sig i Gymnastikapparaterne. Det
boedefem-seks Unge i Pensionpaa Højskolehjemmet...; de var i Lære paa Maskinfabrikken her. Karen sørgedefor, at de
aabnedederesKreds for mig.
Ogsaø Omgangen med dem lod mig se
ind i en anden Verden, der stundom var
lige saa faxig som min egen hvad Penge
øngik, men alligevel vidtforskellig - meget
meremenneskelig.
... det var en hel anden
Ungdomend denforsømte.forkomnejeg
selv tilhørte; der var saa megetaf Drømme
og Higen i ån, den bekræftede,velgørende
var det. Og jeg hadefundet et Tilhold, et
Hjem!<

Værtinderne
Karen Elisabeth Holm, født 27. september
1847,og var altså godt 40 år ved den tid
AndersenNexø havdesin gangi højskolehjemmet.Hun var datteraf en urmageri
Rønnesomnummerfem afen flok på otte.
Ved folketællingen1880boedehun sammen med to andre søstre hos forældrene,
og hun betegnessom syerske.Hun var en
tid husbestyrerindefor A. P. Brodersen,
efter at dennehavdemistet sin første kone
i barselsseng.
Det fremgåret par steder,at
hun var nært knyttet til Bidstrup-familien
og dengrundtvigskekreds,sådethar nærmest ligget lige for, at hun blev værtinde
for det nye pensionat.
GothardineRecthoraVilhelmineKofod, som
var Karen Holms medffælpersfulde navn,
var født 5. rnaj l86q og var altså omkring
20 år på dennetid. Hun var født på et mindre landbrug i Østermarie,men familien
var senereflyttet til Pedersker.På et tidspunkt tog hun en afstikker til Pedersker,
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måske hjem til familien, men vendte 1896
tilbage til højskolehjemmet.
De to kvinder optrædernaturligvisbegge på folketællingslistenfor 1890.På denne sesdet endvidere.al der boedefire unge
mændpå pensionatet.De var i alderen14
til 18år. Den yngstevar smedelærling,de
tre andre var maskinlærlinge, muligvis
alle fire hos Herman Blem på maskinfabrikken i Østergade.En afdem var sønaf
enke i Allinge, mens de tre andre var fra
andre deleaflandet, fra Hjortshøj i Aarhus
Amt, Rostrup i Aalborg Amt og Dalby i
PræstøAmt. Det var altsådem, den unge
Martin Andersen fik et positivt forhold til.
Martin AndersensNexøs skildring er
nok noget idealiseret,men alligevel forekommer den at være en meget central kilde.Udendenville vi i dagikke kunnevide
ret megetom, hvadet højskolehjemegenr
lig var tænkt som.
ForudenAndersenNexøsskildring skal
ogsånævnesen andenganskevist meget
kortfattet skildring, men af en af hovedpersonernebag foretagendet.Det er den
ene af brødreneBidstrup, Otto Christian
Bidstrup,der i nogleerindringer,somhan
har skrevetmidt i l930erne,men udgiveti
en rækkeaf Jul på Bornholm i 1950erne.I
udgavenfor 1958skriver han, at han allerede i 1879ofte mødtesprivat med nogle
familiemedlemmerog nærmestdannede
Han skrien forløberfor højskolehjemmet.
jo
ver: >Vi havde mangefornøjelige timer
deroppe, og i en læsekreds,som kaldtes
Torsdagsforeningen,hvor den nyere litteratur blev læst højt, særlig Bjørzson, Kristofer Janson, Christopher Bruun medf.
Vi sang meget af højskolesangbogen og
havde det rigtig gemytligt og lærerigt<.
Da han senereblev en af de toneangivende i højskoleforeningen,hedder det i
udgaven fra 1959 om hans og Herman

Blems forhold til den: >Han (Herman
BIem) var med i mangeaf cleforetagender,
som vi var med i. Han var medstifter af
Højskoleforeningen,hvor han ogjeg til tider måtte holdeforedrag, når vi ingen andre kunnefå dertik<.
))Det var et megetyndet stedfor al vor
ungdom, og vi stiftere havde mange lykkelige timer dår, men selufølgelig også en
del mørke dito<.
Men han nævner ogsåt,at >Højskoleforeningen var jo dengang noget helt andet,
end den erfor tiden<.
Et lille sidestykke til både Andersen
Nexøsog Otto Bidstrupsskildring har vi
egentligogsåi denmangeårigeborgmester
Niels Nielsens bog, >En by vokser til<<,
som ogsåer skreveti l930erne,men først
udgivet senere (jf fodnote ovenfor). Om
højskolehjemmetog livet d6r skriver han
et sted følgende: >...for øvrigt levedesder
et ikke ringe liv, ikke mindst for de unge,
der her havde et tilholdssted. Lokalerne
var mer end spartanske; en enkelt kop
kaffe var traktementet; kom den blinde Andersen derop med sinfløjte, tændtesden
enkeltepetroleumslampei salen, og under
dens søvnige lys svang de unge og gømle
sig i et times dans; der holdtes ofte foredrag og diskassionsmøder.tsAvisen<kaldte spottendeforeningen for >Kysseforeningen<, og højremændenesagdealdrig andet
end >Skurek<,når de talte omforsamlingshuset; men mangeungefik her deresfritid
til at gå på en kammeratlig og god måde
ogfk vakt interesser<.

Ny værtinde
Vi ved ikke præcis, hvor længe Karen
Holm var værtinde på højskolehjemmet,
men på et tidspunkt fratrådte hun for at
oprettesit egetpensionat.Det blev i et af
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de ret nye huseiØstergadesforlængelse.
nu Aakirkebyvc.j
5, sorr åbenbartendnui
l930ernckaldtcsSanderhazys
villa, fordi
der i nogentid i l880elnchavdeboet en
tysk gleveog husflidslær'el
ved navnMax
von Sanderhazy.
Et par årstalkunncimidlertid antyde,at Karen Holm fratrådtei
1896.Da vendteGothardincKofodnemlig
tilbagetil højskolehjenmet,
og ellersonr
hun et stednævnessontbestyrerinde
for
dette,kunnedet tydepå, at hun har afløst
KarenHoln.r.
Gothardineblev imidlertidden 12.maj
1900gift med stenltugger
ChristianMathias Pedersen,
senerefbrnand iDe forendeGranitbrud.og såvar det slutntedat
væleværtinde.
Hentlesafløscrblev Kalen Larsen,som
tidligt var blevetenke efter den svcnske
indvandrer
og nurer Nils Larsson,sontalleredesont29 irr igr al dødrf meningitis.
Hturer formentligtiltrådt igod tid inden
Gothaldines
bryllup.
Kuren Lursen,hvis pigenavnvar Peoersen.
varfødt22181863i onrådetBrakkcr.iStarr"rpsogn i nærheden
af Egtved,som var
hendesmorshjenregn.Hendesfar var hjulmager.Nogleår scnereflyttedefanilien til
Jelling,hvorfarenlorsattesiterhvcrv,men
ved sidenaf havdede ogsåeleverpir det
stedligcstatssem
inariurn sonr logercnde.
Ved folkctællingen1880havdedc hele
seks,såpå denmådemå Karenhaveværet
bekendtnredpensionatsvirksomhed.
Af en
bevaretskr.rds:rålsbog
fr-errgår'det, at hun
cfler en rækketjenestepladser
i nærheden
af hjemegnen
sonr26 årig er brudt op og
rejsttil Bornlrolm.hvor hun konttil at bo
som logcrendehos A. P Brodersenog
ifblgeen overlevering
i familienarbeydede
sornmejerskepå ntejerietGodthaab.Den
12. ma.i J894blev hun så gift mcd Nils
t42
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Larssonog flyttede til Allinge, hvor han
havde etableretsig som selvstændigmurermester.De fik to sønner,men allerede
fem år efterdødehansomnævntaf meningitis.5
Det almindeligeliv på højskolehjemmet
i Karen Larsenstid med forskelligemøder
og sammenkomsteri den store sal er formentlig fortsat.om enddet nok har væreti
aftagende.Men alt i alt ved vi meget lidt
om det.

Pensionatsvirksomheden
Pensionatsvirksomheden
kan vi derimod
danneos et klarereindtryk afgennemfolketællingslisterne.I 1901 havde Karen
Larsento tjenestepiger
til at hjælpesig,og
der var sekslogerende,som var lidt ældre
end dem i 1890,en former på Bornholms
Maskinfabrik, en snedkersvend,og fire
sømænd.De var i alderenfra 20 til 25 år.
I 1906er situationlidt anderledes.Der
var fortsat to tjenestepiger,men nu på 33
og 25 år tilligemeden elevpå 17år.Der var
ni logerende,men nu ogsåmed en større
aldersspredning,
og der var to kvinder, en
syerskepå 36 år og en bogholderskepå 30
år.Afmændenevar der en cyklehandlerpå
27 år, som senereblev brugsuddeleri Pedersker, en pottemager på 20 år, en snedpå Bukersvendpå 23 åq en smedesvend
skeværketpå 25 år, en stenhuggersvendpå
22, og to eleverpå skibskokkeskolenpå
kun 15år.
I Karen Larsenstid sketeder såogsåden
væsentligeændring, at Rønne Håndværker- og Industriforening i 1906 opkøbte

5

Se en udførlig artikel om Nils La6son og hansvirke i åF
bogenfor 2013om densvensk€indvandring:Niels Holger og J€ppeEimose Larsen:Nils Larssonfra Vallby, mur€rmesteri Allinge.

havearealerneved forsamlingshusetog
åretefter, 1907,overtogselveforsamlingshusetfra aktieselskabet,
som vi må gå ud
fra derefterhar opløstsig selv.Denneændring ser dog ikke ud til at have ændret
Karen Larsens stilling. Hun fratrådte i
1910for ligesomKaren Holm at oprettesit
eget pensionati det tidligere posthuspå
hjørnet af Snorregadeog Østergade.Det
var blevet ledigt efter at det nye posthuspå
Lille Torv stod færdrgt ånetfør.
Karen Larsensafløserblev Marcus Sinius Dam, født lliT 1861og altsåomkr 49
år ved sin tiltræden.Han var søn af købmand Ludvig Dam i Aakirkeby, og som
sådantilhørte han helt klart den grundtvigske kreds. Trods købmandssønblev
han dog landmand og havde i en del år
været ejer af St. Egebygård i Aaker. Han
flyttede ind med sin kone,JulianeMarie,
Io døtrepi 14og20 år,sin svigermorpå 70
år og en tjenestepigepå 35 år.
Ved folketællingen l9l1 havde de otte
pensionærer,
alle mænd,fire bornholmere
og fire fra Tyskland. De fire bornholmere
var en malersvend,en ølkusk,en stenhugger og en sadelmagersvend.
De tre af tyskernevar banearbejdere,som arbejdede
på Rønne-Allingejernbanen.Den flerde,
Franz Håkkert, var skomagersvend,og
han blev her på øen,hvor han senerefigurerer som skomagermester.
Det blev dog ikke særlig langvarigt, at
Marcus Dam kom til at fungere som vært
for forsamlingshuset.Efter knap tre år blev
han syg og dødeden9. november1912,5l
år gammel.
Derefter ser det ud til, at det definitivt
var slut med at drive pensionatpå stedet,
og det blev derefter udelukkendedrevet
som restaurantog selskabslokaler,
senere
under navnet>>Industriog Landbo-Kaf6en<,og senereigen blot )Industrien(.
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Højskoleforeningen
fortsattemed at holpå
ganrle
de møder det
sted,mendet serud
til, at tilknytningenefterhånden
er blevet
løsere.Man havdeogsåarrangementer
andre steder,og engangi 1924havdeman f.
eks.en sammenkomst
med musik,dile!
tantkomedie
og danspå HotelPhønrx,som
nærmestvargammelt>ljendeland<.
Tiden
havdeforandretsig.

I de sidstedageaf november1900bragtes en annoncei BornholmsTidendented
følgendeordlyd:

Højskolehjemmet
i Aakirkeby

Søndagden 2. Dccenber begt'ndervi ct
Ungdoms-og Højskolehjemiclen gonrle
Friskole (lige ovat'lbr Forsanlingshuset).
Vterelse
ned./irld Kosl IigesomogsuuGjesteverelserog cttkelteMaaltider ktn.fitus.
Kqren Nielsen
Murie Peclersen

Det blev først i slutningenaf år 1900,at
Aakirkebyfik et højskolehjem.
Det var to
yngre kvinder, Marie Pedersenog Karen
Nielsen,der var gåetsanrmenom at opretteet sådanti en tidligerefriskolebygning, som ligger iden nuværende
Østergade.Der el dog næppetvivl orrr,at de er
blevetbakketstærktop af den lokalehøjskoleforening.

I en vis forstandkan det undrelidt, at det
først blev så sent,at der blev oprettetet
højskolehjemi Aakirkeby,eftersomdct
var i den del af Bornholm,at højskolebevægelsenvar talrigest.Det var såledesi
betydeliggrad derfi'a,at ungemenneskeri
højskolernes
tidlige tid tog på Hindholnr
Højskoleog lidt senereisærpå Vallekilde
Højskole,beggepå Sjælland.Og på de før-

!
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Hoj:ktlehiennnet i Øsretgulc 9,Åakh'keh,,b.tggctsot li'iskole l!175.ihncr son hoiskolelticn 1900.li,k, lin'
en utlvilalse 1908.Pt,'tkort. Bornholns Museun.
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stehøjskolerpå Bornholm var der ogsåret
mangeeleverfra detteområde.
Det hængerdog sandsynligvissammen
med, at man alleredefra 1875havdehaft
dennævntefriskolesomsamlingssted.
Det
var den seneremangeårigeredaktør og
ejeraf BornholmsTidendeM. M. Smidth,
der i l87l havdeoprettetdennefriskole og
i 1875fået byggeten selvstændigbygning
til formålet.
Mads MathiesenSmidt var født l84l i
Sønderjylland,som i 1864 kom under
Tyskland.Han blev lærerpå RøddingHøjskole,somfik lov til at fortsættesompigehøjskoleog et enkeltår ogsåsom højskole
for unge mænd. Men denne del af virksomhedenblev stoppetaf de tyske myndigheder,mens pigehøjskolenfik lov at
fortsætteen del år mere.Derforkom M. M.
Smidt i 1870til Bornholmog blev lærerpå
det førstevinterholdpå højskoleni Østermarie. Året efter, 1871,oprettedehan så
friskolen i Aakirkeby,som han drev indtil
1880,hvor han blev højskolelærerpå den
nyoprettedeMellerupHøjskolei nærheden
af Randers,for alleredeåret efter at overtage BornholmsTidendesom redaktørog
fra 1882someneejer.Friskolenblev drevet
videre af Johanne Karoline lpsen, som
stammedefra Slettegårdi PederskerI slutningen af l890erne fik byen imidlertid
byggeten ny skolebygningtæt ved friskolen,hvor der var bedrepladstil de skolesøgendebørn, og det endtemed, at Johanne
lpsen i 1897fik ansættelse
på den nye
kommuneskole,som ogsåovertogfriskolebørnene.
Friskolebygningen,som i de forløbne
godt 20 år altså efter al sandsynlighed
havde været et samlingsstedfor den
grundtvigskekredsi området,var derefter
ledig.Hvordandetvidereforløbhar været,
er der ingen efterretningerom, men det

endte i hvert fald med, at de to kvinder
overtog den og oprettedehøjskolehjemmet, somofficielt åbnededen 2. december
1900.

De to hovedpersoner
Marie Michelle Pedersen, født 27/9 1867,
og altså33 år i 1900,var fra et avlsbrugi
Aakirkeby.
Hun var i 1886som 18årig elev på VallekildeHøjskole.Senereopholdthun sig i
længeretid på Fyn, men ved folketællingen l90l opgavhun sit sidsteopholdssted
indtil 1900til at væreSorø,hvor hun formentlig har været på husholdningsskole
som forberedelsetil værtindegerningen.
Karen Nielsen,født24ll0 1872,og altså28
år i 1900.var fra en gård i Brørup sogn i
Ribe Amt. Hendesfar døde,da hun var 13
år, og derefterer det ikke lykkedesat spore familien.Afen hyldestsang,
somvi senere skal vende tilbage til, fremgår det
dog, at det var på Fyn, at hun lærteMarie
Pedersen
at kende,og det blev såtil mange
års fællesgerningpå højskolehjemmet.

Åbningsmøde
Men tilbage til åbningenaf dette.Samme
dag blev der indbudt til et åbningsmødei
på den andensideafgaforsamlingshuset
den, hvor forstanderN. P Jensenfra højskolen og valgmenighedspræst
Marius
Jensenskulle tale. I annoncenhedderdet
ti'l sidst:Stzrlig indbydesde ungeog ældre,
som kan have Interessei det oprettede
Ungdoms-og Højskolehjem.
N. P Jensenvar på det tidspunkti gang
med sit sidstevinterholdpå højskolenog
fik derfor ingen fortsatbetydningfor højskolehjemmet.
Marius Jensenserderimod
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ud til at haveværeten afde centralefigurer
i kredsen.Talerneblev,somdet var almindeligt dengang,referereti et fyldigt resum6 i avisen,og med hensyntil højskolehjemmetsformål og funktion, hedderdet i
Marius Jensenstale:
))Det var af stor Betydning, om det her
kunde blive stillet de ungefor Øje, fivad
ædle kalder Livets Lyst<<,
om de her skulle
trceffesommenmeclandre unge Mennesker, som havederesKjærlighed og Glæde
i det samme.Hjemmetsigter særlig paa de
ikke saa.faa unge, som ikke have noget
Hjem eller noget andet Sted, hvor der
hjemligt og hyggeligt, og paa dem, der
gerne vilde bortJra alt det slemmeog stygge, derfrister. ...
Vi have tænkl os at oprette en Læsestue,
hvor der afBøger og Blade og Tidsskrifter
vil blivc budr på så megengotl Lrzsning.
der kan blive Raad til, og dernæstskal der
hver 8. eller 14.Dag holdes OplæsningelIer Foredrog.for de unge. Maaske ogsaa
de, der kunde synge, kunde blive hjulpne
til qt syngeferstemmige Sange.
Det er naturligvis en Betingelsefor, at
det kan lykkes, at der er unge, der have
Trang til et saadant Samlingssted,men de
ældre maajo saa ogsaastøtte til med MidlerK.
Til sidstopfordredehan til, at man ikke
stilledesig kritisk over for hjemmetud fra
den tanke,at det bare ville endei ren forlystelse,men at tro på, at der var nogetat
tagefat på, om enddetkun blev småt.rDet
vil jo altid være det vanskeligste at .finde
den rette Tonemellem Alvor og Gammen,
saa det kan blive til virkelig Glæde<.
Om aftenensamledesen mindre kreds
igen i forsamlingshuset,hvor folketingsmand MarcusBlem i en tale gav sagensin
varme anbefaling,>...td fra sin Erfcring
om, at der paa et saadant Sted, hvor en
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god Aand raadede,var godt at værei Sammenligning med et Hotel. Han paaviste
gjemmen en Rcekkeaf Eksempler, hvilken
overordentlig stor Betydning Højskolen
har havtfor Bondestandens
Oplysningog
dens Fremgang baade qandeligt og materiell, en Fremgang,fræmmede stod uforstaaende over for, fordi cle ikke kendte
densKilde, og han menle,at det havdestor
Betydning,hvis Ungdommen&jennemet
saadant Ungdoms-og Højskolehjemkunde
hjælpes til at blive paa de gode Stier<.
Efter disse officielle dele af mødet gik
man over på den andenside af gadenog
drak kaffe i højskolehjemmet,
>...hvis lyse
og hyggelige Lokaler vare smykkedemed
BIomster og Dannebrogsf ag<.
Traditionentro i de grundtvigskekredse
havdeman undermødetsungetnoglesange og salmer.lfølge referaternevar de følgende: >Blomstre som en Rosengaard(,
>Hil Dig, Frelserog ForsoneK,)Blomster
i Vaar<, >Et jævnt og muntert, virksomt
Liv pa Jord<, og )Der hvor vi stred og
sang(, og endeligtil sidst aftensangefter
kaffen.

Læsesfuen
Nogentid efteråbningen,
ijanuar 1901,er
påtænkte
det så,at den
læsestue
bringespå
tale i en avisnotits.Folk opfordrestil at
støttedenmedet årligt bidrag,hvis de selv
vil haveadgangtil den eller vil støttesagen for de ungesskyld. Notitsener underskrevetafJohanneIpsen,somhavdeværet
lærerpå friskolenog dereftervar på kommuneskolen,MagnusJensen,som var tidligere lærer på Aaker søndreSkole,KristenSkovmand,somvar tidligerelærerpå
ØstermarienordreSkole,og endeligtvalgmenighedspræsten,
Marius Jensen.
Hvordanlivet på højskolehjemmet
ellers
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forurecle
sig.r,edvi megetlidt onr.I'løjskoletbrcningcn
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har vælet holdt en del fbredragsmødcr'.
hvormanotie brugtclblk fi'ahøjskolen
eller stedligepr'æster.
On firnktionen
kan dcr
som pensionat
ligclecles
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pelsionlelel og to logerende.De førslnæ\,ntcvar alle hiindvær'kssvencle.
dc sidsteen snedclærling
og crrsyjonrfi'u.

I 1906val dcr fcm pcnsionærcr.
hvoraf
en vat politibetjent.
r'nens
restenval hirndvierKele.

Dennyesalbyggestil
Uniddelbart lbrekonrmeldct hcldigt fur
dct nyc højskolchjcnr.
at nran havdeforsamlingshuset"
Østcrgadc12.ligeovel fbr
på rlenandensideafgaden.og al annonccr
onr møderkan det da ogsåses.at der har
væretet vist sarrarbejtie.
Men i det lange
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løb må det utvivlsomt have føltes upraktisk. Hvorom alting er, så fik højskoleMed Lov man Land skal bygge,
hjemmetotte år seneretilbygget sin egen
medFynd sin Fødetygge,
sal.Det sketeved at der blev tilføjet en simedfestligSangog Tale
debygning vinkelret på den oprindelige
indvie Samlingssale.
friskolebygning ned langs den sidegade,
der nu hedderSmedegade.
Ifølgeen senere
udarbejdet
grundplanhavdetilbygningen
foruden et lille spisekammerog et gangOm højskolensgerning og det, der
arealen lille sal på 34 m'?og en stor sal på
følgerhedderdet:
l12 m'?,i alt 148m,.
Heller ikke det er der dog nogenefterLæmpeligtde ungeledes
retningerom, førman var klar til densindmod de lyse Vidderfræm.
vielse,somfandt stedden30.august1908.
Om hverfrejdig Længselfredes
Selvom de nye lokaler tilsammen altså
i detfællesSkolehjem.
havdeen vis størrelse,hedderdet i avisens
Menfor hastigtflyver Tiden
omtale, at skulle >...manstraksfælde en
Med de vaagneDrømmesFest.
Dom, mqatte man sige, at Salen allerede
Snart til Slæbetogtil Striden
har vist sigfor lille. VeddensIndvielse var
kaldes UngdomsskolensGjæst
den aldeles overfyldt, og Folk stod som
Sildi en Tøndepaa Gangenog helt udpaa
Gaden<.
I dagensanledning var der skrevet en
Derfor bygges>Skolehjemmet<<
kantate, hvor både forfatter og komponist
paa enfriskfra By til By,
var anonyme,men før fremførelsenafden
hvor der mødesVenogfræmmed
var der taler af valgmenighedspræsten,
lidt afSkolensAandpaany.
MariusJensen,og forstanderen
for højskoDer vil mangtfra Skolenmindes,
len, dennegang Andreas Hansen.Af de
der densSamlingssalgjenfndes.
korte referateraftalerne sesdet, at de var
stærkt prægetaf deresideale tanker om,
hvadhøjskolehjemmene
I kantatener der ogsåhyldest til de to
og aktueltdennye
sal skulle være,nemlig en fortsættelseaf
kvinder, der drev højskolehjemmet.De
det, der var grundlagt på højskolernefor
lignesved:
de unge, der havdeværet elever på disse.
Todrosler, der sadpå bøgekvist,den ene
Efter talerneblev denomtaltekantateså
fra øst, den andenfra vest,og længesad
fremført. Solopartierneblev sungetafCarl
påfynske bøge; såfk de ly* at byggerede
Jespersen,
somvar valgmenighedens
ogfløj af stedog landedepå >Østersøens
hjælpepræst,akkompagneret
afflere musikere,
Perle<,hvor clemidt på øenfandt en tr,te,
og recitativerneblev fremført afAndreas
hvor de kunnebyggereden; så bød de inHansen.Avisen gengiveren del afkantaden for, og der kom mange, og de kom
tenstekst,og vi tagerher et par uddrag:
igen,så de måttebyggehjemmetstørre.
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GotholdineTranbergsommidlertidiggæst.
I det sidstekorparti hedderdet videre:
Hun var en gangimellemherovretil møder
forskelligestederi forsøgpå at videreføre
Hil da de to, som med tro til Sagen
sin afdødemandsmissionsvirksomhed.
lagde et vovendeMod for døgen!
I 1916havdede tre pensionærer,
hvoraf
Hil ogsådem,somfor aabentØre
de to var lærerinder.I l92l havdede en
op gjennem Tiden skal Ordetføre !
andenlærerinde,KarenThorsagerboende.
Hil værealle, Salen skal samle,
Hun var lærerindeved Aakirkeby Borgerhil dem, de unge, og hil de gamle!
skole indtil pensioneringenog nåede at
blive 104 år. Samme år havde de Hans
Aage Brandt,som var landbrugskandidat,
Den nye sal har utvivlsomt haft stor beboende.Han blev senereen kendt skiktydning for de lidt størrearrangementer
på
kelseindenfor det bornholmskelandbrug.
højskolehjemmet.
Nu kunne det hele holMarie Pedersenog Karen Nielsendrev
des inden for de sammerammer,hvilket
højskolehjemmet
indtil 1924,hvorefterde
har væreten stor fordel,når det skulle seroverdrogdet til AndreasJohannesJensen,
vereskaffe eller andet.
først formentligsom forpagterog noglefå
Ellers må vi antage,at livet på stedet
år seneresom ejer.Han og hanskonedrev
fortsathar formetsig somfør, men altsånu
det videre indtil 1952,da han fik en mavemed den forskel,at det heleforegik i deres
sygdom,sommedførtedøden.
egne lokaler. Højskoleforeningenhar naDer er ingen tvivl om, at højskolehjemturligvis fortsat sine aktiviteter, men det
met efterhåndenblev til et ret almindeligt
synesgradvis at væretaget af, og i 1924
hotel,men alligevelmed sit særpræg.Om
hedderdet i en kort avisomtale,at >Højdet refererer afdøde sygekassekasserer
skoleforeningen
har i Vinter ikke ladetafWernerHanseni en avisartikelfra 1983et
par gamle beretninger6,hvor det et sted
holde ret mange Foredrag, vistnok paa
Grund af de mange Møder, Kursus og
hedder:>Her opførteman :iig med moner
Foredragaf forskellig Art fra andenside,
Her.fik man en kop kaf/b, ikke noget med
der stadighar kaldt paaTilslutning fra By
at spille kort eller rafe<.
og Land<.
Et andetstedhedderdet:>På HøjskoleDet sesda også af annoncernefor det
hjemmeti Aakirkeby gik det mere værdigt
pågældende
år, at højskolehjemmet
ihøj
til entl på andre beværtninger.Længe
grad har nydt godt af nye aktiviteter i tihawle man kun aJholdsbevilling,menpå et
den,f eks.et social-politiskkursusafholdt
tidspunkt, da der var røre om bevillingeraf VenstresUngdom.Dertil ikke mindst
ne i byen, opfordrecledaværendeborgmeorganisationsmøder
og generalforsam- sler Hensen til at søgebevilling om stærke
linger for partiet Venstre,men ogsågenedrikke. Men endnu i mangeår blev man
ralforsamlingeri husmandsforeningen, ikleset, hvis man bestilte en dram eller en
brugsforeningenog andreforeningerforeøl på Højskolehjemnet<.
kommel
Antallet af pensionærervar også aftagende,frå tre til fem ved de følgendefol6 Avisartikeli >Bornholmercn(ianlcdning af75 årct for
ketællinger.I l9ll havdede pastorinde
salensindvicls€30.august1908.Aaktkcby Lokalarkiv
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Ileksø

Eølthelcllenngl

Højskolehjenmet på Tor\'et i Nexø. Postkort - hvor nogen hur værc| sti vertlig at beskrive, ltt'orletles Ncxøs
litrste høiskolehjenr var indrcttet - eftet'fbto al H.P Jaaltsen, Allinge. Nexø Museunt.

Højskolehjemmet
i Nexø
I Nexø blev det året efter Aakirkeby, i
1901,at man fik oprettetet højskolehjem,
men man må næstengå ud fra, at der nogen tid forud har fundet sonderingersted,
og at man har væretpå udkik efter et egnet
stedtil det.
Der var nogettidligere, i 1889,oprettet
en højskoleforeningi byen,hvor der på det
stiftende møde havdemeldt sig 60 medlemmer. Mødet afstedkom irnidlertid en
mindrepolemikmellemen anonymskribent i Bornholms Tidendeog redaktøren
afdet stedligeBornholmsDagblad,somi
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nogleår udkomnetopfra Nexø.Sidenblev
der tilsyneladendestille om denne forening,og den syneslige så stille at være
sygnethen,muligvis fordi man ikke havde
nogetfast tilholdssted.
I foråret l90l opstodder såen mulighed
for det, idet en stol gammel købmandsgård på hjørnet af Torvet og Hallandsås
blev sat til salg.Den var i mangeår blevet
drevetaf købmandC. C. Jørgensen,men
hanvar død ornkringti år tidligere.Hans
enke havdedereftersammenmed en betroet medarbejderdrevetden videre,men
hun var efterhåndenældreog svagelig,så
hunønskede
at sælgeden.
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Købmandsgårdenblev udbudt til salg
ved en annonceden l. maj, og allerede
midt i juli fremgår det, at den var blevet
købt af tre mænd med henblik på at omdanne den til et højskolehjem.De tre
mændvar købmandI. S. Kjærgaard,som
havde forretning på Torvet, avlsbruger
Markus Brandt, som havde en ejendom
nærved, og gårdejerJensHansenMunch,
Rågeskovsgårdi Ibsker. Jens Munch og
Markus Brandtvar iøvrigt svogre,idet
Brandt andengang var gift med en søster
til Munch.
Med udsigttil et fast tilholdssteddannedeman derfor alleredei juli en ny højskoleforening.Der var indbudt til et stiftende møde lørdag den 13.juli, og der
meldtesig 80 medlemmerfra by og land,
og man var vis på en betydeligtilgang senere.Forløbeti Nexøvirker i det heletaget
megetmålbevidstog velovervejet,og man
satsedeikke blot på folk i selvebyen,men
ogsåpå de omkringliggendefire landsogne. Der blev vedtagetlove for foreningen.
>...hvisførste ParagrafbetegnerForeningens Formaal som det at virke.for Udbredelse af godfolkelig Oplysning<.
Medlemmer kunne enhver hæderlig
mandog kvinde blive, og kontingentetsattestil 75 ørekvartaletfor en familie i byen
og 50 øre for en på landet.For enlige blev
dethenholdsvis
35 og25 øre.
Der blev desudenvalgt en bestyrelsepå
syv medlemmer,tre fra Nexøby, og 6n fra
hver af de fire landsogne.De tre fra Nexø
blev stationsforstanderHunderup, cand.
theol. Nørgaardog lærer Peter Dam. Fra
landsogneneblev det sognerådsformand
Anton Hansen.Bodilsker. amtsrådsmedlem Anton Jensen,Kratlund, Pedersker,
gårdejerKarl Kofoed, Munkegård, Poulsker, og gårdejerP. Jakobsen,Kyesgård,
lbsker.Bortsetfra Hunderup.som vi ikke

ved ret megetom andet end, at han med
familien et par fu fØr var vendt hjem fra
Amerika, havdealle de andrenæreforbindelsertil højskolenog det grundtvigske.
I løbet af sommerenfik man ombygget
og indrettetstedet,og i en notits i begyndelsenaf septembermeddelesdet, at det
snart efter ville være færdigt. Videre, at
>Der bliver ikke saa.faa Gjcesteværelser,
Reslaurations-Foreningslokalersamt en
mindre Sal, der dog nemt kan udvides<.
Endviderenævnes,at det påtænkesåbnet
ved et møde,hvortil den nydannedehøjskoleforeningville indbyde.
Dette mødeblev afholdt søndagden 22.
september.I Bornholms Tidendebragtes
en udførlig omtale af både højskolehjemmet og mødet,somutvivlsomtvar skrevet
af K. A. Petersen,som nogle 2r før var
vendttilbagetil sin fødeby,efter i en del år
at have boet i Rønne,hvor han var godt
kendt med højskolehjemmet
d6r. Vi tager
noglefyldige uddragafhans skildring:
rDer erfaa Byer i Dlnmark, son har et
hyggeligereHøjskolehjemendNeksø,maaske er der ingen. Disse Hjem kan værefottere Hoteller end det i Neksø, somf. Ex.
Hjemmenei Kolding eller Svendborg,eller
have.flereog megetstørre Lokaler, somdet
i Odense,men ikke åt .forener i den grad
det hjemlige Præg med denfornødne Udstrækningsom NeksøHøjskolehjem.Rønne Højskolehjemligger ved en megetstørre Have, men i Neksø hører Haven til
Hjemmetog ligger saa ugenertog.for sig,
sont var den en Klosterhave.RønneHjem
har to Sqle og Neksø kun ån, cler vel ikke
er størreenddenmindstei Rønne,mensea
er den saa hyggelig med sit dekorerede
Bræddeloli og sine højtsiddende StuevindLter;det er en Saltil en stor Familiekreds
som den en Højskoleforeningskulde være.
l5l
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Den kan rummeca. 150siddendeMennesker.
Ordene >venligk<, >hyggeligkt rhjemlign<falder en straks paa Tungen, nøar
men kommerover Torvethen imod Hjemmet; clet er det lave Stuehus bag de store
Tiæer, der gjør det. Men inde møder bn
nætop det sammeIndtryk. Til højre inde i
Gangenfører en Dør ind til en Gj@stestue,
bag hvilken en nrmmelig Spisestueog bag
den atter en lille Stue: det er de lokaler,
som altid er tilgængeligefor Almenheden.
Til venstrefor Gangenligger et stort Hjørnevtzrelseud mod Torvetog Aasen:det er
Højskoleforeningensdaglige Wprelse.Ud
mod Aøseni Længen,som er oppudset,...
er der en RækkeGjresteværelser
med et
enkelt større Værelse,beregnetpaø mindre Møder, slørre Selskabero. lign. Ogsaa
oyenpaa er her indrettet Gjæsteværelser,
saa det er ikke saøfaa rejsende, der kan
herbergeres paa Højskolehjemmet. Den
gamle Indkjørselfra Torvet er bevaret, og
i Længentil højrefor den er Salen indrettet
med Indgang fra Gaarden. De gamle
Stald- og Udhusestaa, og landmændkunne altsaa altid kjøre i Gaarde der. Bag
Staldlængen ligger Haven, men en bred
Korridor .fbrer Jra Gangen ud til Torvet
gjennem hele Lczngenmed Gjæsteværelser
ud i dennegamle, vel ikke store, men vakre
Have.
Hvis der er i Neksøog Omegn Stemning
for et tHjem< som Tilholdssted i Timer,
der skal tilbringes udenfor ens eget Hjem,
saa maa denneEjendomhave alle Betingelserfor Søgning<.

leforeningenskulle samleen del folk, som
var gladeved denbevægelse,
der gik igennemdetdanskefolk fra højskolerne.At det
var gået så let at få foreningenoprettet,
fremhævede
hanskyldtesde tre mænd,der
havdekøbt ejendommentil højskolehjem,
somhanbehørigttakkededem for. Det var
en handel,som enhverkunne se ikke var
for at denepenge,men for at fremme højskolesagen.
Dereftervar der taler afvalgmenighedspræst Marius Jensenog folketingsmand
MarcusBlem. De havdebeggefrabedtsig
referat,såder er kun korte resumeerafderes taler. Marius Jensentalte om ensomhedsfølelse
contrafællesfølelse
og sluttede
med.at detglædelige
vedhøjskoleloreninger og højskolehjemskulle væreat de kom
til at ligne den første kristne menighedi
rummelighed,frihed og respekt for personlig overbevisning,noget han ønskede
ville blive tilfældet med foreningen og
hjemmeti Nexø.
MarcusBlem var merenøgterni sin tale.
Han ville gerne være, hvor højskolefolk
var; for de indtryk han fra sin ungdomhuskedemed størstglæde,havdehan fået på
højskolen.I navnethøjskole-hjemog -forening lå virksomhedsplanen,
det var højskolensliv, som skulle leves d6r. I den
sammenhængfremdrog han især fællessangensbetydning.Han omtaltevideredet
materielleliv, som var båretop i landetaf
viljen til at leve med i det, som højskolen
havdegivet de unge og nævntei den forbindelseandelsbevægelsen.
Han sluttede
med at fremhæve nogle ord af digteren
Hostrrp: ))At leye er at ville, men at ville er
Efter denne skildring følger et referat af
at elske<.
selveåbningsmødet.
Det ftemgår,at Anton
Et andetbestyrelsesmedlem,
cand.theol.
Jensen,Kratlund, Pedersker,var blevet
Nørgaard,sluttedemødet med tak til tavalgt til formandfor højskoleforeningen. lerne,og fortalteså,at en mandhavdesagt
Han bød velkommenog håbede,at højskotil ham, at man på højskolehjemmetville
t52

HøJSKOLEHJEM M ENE PÅ BORNHOLM

lave en letbenethalløjkristendom.Dertil
havdehan svaret.:,&e/. men heller ingen
sLrøjek( Der var altsåfortsatfolk, der var
tendtligt stemtover for den grundtvigske
bevægelse.

Højskoleforeningens
virksomled
Det almindeligedagligeliv i højskolehjemmet kunne så tagesin begyndelse.Men til
stor forskelfra de to andrestederi Rønne
og Aakirkeby er det så heldigt, at der er
bevaretprotokollerfor >Neksøog Omegns
Højskoleforening<fra 1905 og frem til
densreelleophøri 1953.En >ProtokolA((,
som må havedækketde førstegodt tre år,
må være gået tabt, men de efterfølgende
giver indtryk af, at de er kommet godt i
gang, men at der ogsåopstod forskellige
problemer.
Det vigtigstefor foreningenvar somomtalt oplysendeforedragsvirksomhed
- god
folkelig oplysning- men ogsåselskabeligt
samvæqherunderudflugter. For at få et
indtryk af det gengiveslisten over aktiviteternefor året 1905-06,som er det første
i de bevaredeprotokoller,herunder:
April: H.C.AndersenFest(Boesen,Oplæsningog Sang)
April: Aftenunderholdning(Strygekvartet; Oplæsning;Hunderup,Boesen)
18.Juni: Udffugttil Randkleven(disse
tre punkter er gengivet fra den tidligere
protokol)
29. September:Foredragaf HøjskoleforstanderO. P Jensen(Vallø)
27. Oktober: Oplæsningaf Hunderup derefterGeneralforsamling
November:JohanSkjoldborg:Kunst
4. Januar:Nytårsfestmed Juletræ.Nørgaard læste højt. SenereBoesen(Selma
Lagerl<if)

2. FebruarKl. 5: JohanBøgeskov:Foredrag
9. Marts Kl. 8: Oplæsningaf Boesen:P.
A. Rosenberg:>Byen ved Havet(; Skuespil i 4 Akter
Langfredagd. 13.April: Oplæsningaf
>Paaskeliljen<(ved Boesen)[skuespil af
Grundtvig)
Som det sesoptrædernavnetBoesenfem
gangepå denneliste. Carl Ulrich Boesen,
somvar hansfulde navn,født 1870,var på
det tidspunkt en ung lægei byen, og han
må haveværetet ret usædvanligtmenneske.AfdødepastorArne Madsenkarakterisererham i en artikel i Jul på Bornholm
for 1969som>...en initiativrig mand,som
Nexø kan takkelor mangegode og rige
stunder i kulturlivets tjeneste(. Han medvirkededa ogsåved mangeafhøjskoleforikke mindst som
eningensarrangementer,
oplæserafskuespil, helt frem til 1946,da
han som det sidstehavdeen Drachmannaften.
Foreningens
virksomhedfortsattepå lignendemådede følgendeår. I den ovenfor
gengivneliste er der angivet 10 arrangetil flere.og i
menter.Del blevefterhånden
regnskabsåret1908-09var der hele 18arrangementer,
herunderen udflugttil Julius
Hansenshave- altsåBolsterbjerg.Andre
udflugteri de førsteår gik til Gamleborgi
Paradisbakkerne,
Gudhjem, Dueoddeog
Rø.
Et fast tilbagevendendepunkt på programmetvar enjuletræsfesti begyndelsen
af januar, men den blev omkring l9l0
overtagetaf valgmenigheden.Lidt senere
blev en stor fastelavnsfest
et fast punkt.
Protokollenviser somnævntogså,at der
opstodproblemerundervejs.Det fremgår
således,at der var stiftet en ungdomsforening, som man havdeøkonomiskfælles-
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skab med, men dette fællesskabblev ophævetalleredei 1905.I 1907vedtogman
at nedlæggelæsestuen,som man havde
oprettetsom en del af foreningenfastelokaler.Det sketeaføkonomiskeårsager,og
senereblev de bøgerog blade,man var begyndt at samletil et bibliotek,solgtpå auktron.
Selvomder ser ud til at haveværetganske mangemedlemmeri foreningen,var
de økonomiskemidler begrænsede.Man
havdepådrageten mindre gæld,og for at
få denud afverdenog får råd til at købeet
fortepiano,altså et klaver, bestemteman
sig for at holde et udsalg (loppemarked).
Det blev gennemførti december1907og
indbragte 767,47kr. med et netto overskud
på 506,10kr. Såfik man gældenafviklet og
købt et brugt klaver for 100kr., og endda
blev der 250,00kr at sættei sparekåssen.
Højskolehjemmet
havdenaturligvisogså
en mere praktisk side, som de tre ejere
havdedetoverordnede
ansvarfor. Den side
afdet er der naturligt nok ikke nogetom i
protokollerne,men som ved de andrehøjskolehjemer der lidt oplysningeri folketællingslisterne.
Af folketællingenfra 1906 ses det, at
værtsparretfra 1903var Herman Nikolaj
Mogensen,30 år og som stammedefra
Klemensker,og hanskone Boline (kaldet
Line) Kristine Marie Mogensen,37 år og
som var fra Aakirkeby. De havdeto unge
pigersommedhjælpere
og l5 pensionærer.
En del afdisse var ungehåndværkere,
fem
snedkersvende
og to murersvende.Af andre ungemændvar der en realskoleelev
og
en seminarieelev.
Desudento ungepiger.
en syelevog en sydirektrice.Afnoget ældre mænd,som var gift, var der en stenhuggerfra Rønne under midlertidigt ophold,og en skibsførerog en maskinmester,
som nok har haft et værelsetil rådiehed.

ts4

når deresskib var i Nexø.Endeligsomden
sidsteen mureq der som den enesteogså
boededer i l9l l.
I l9l I var værtsparretstadigde samme.
De havde i mellemtidenfået to børn, og
havde tre tjenestefolk.Af logerendevar
der 13,og somtidligerevar der en del unge
håndværkere.Af dem var der nu ogsåen
typograf og en skræddersvend.Endelig
var der to seminarieelever
og 6n lærer.

Detny højskoletrjem
Selvomdettilsyneladende
gik rimelig godt
med højskolehjemmet,begyndteman alligevelefter nogle år at indse,at tidensalmindelige udvikling var ved at løbe fra
forholdenei den gamlekøbmandsgård.
Et
presserende
problemvar især,at salenvar
for lille og for lavloftet,såder blev ubehageligtat være,når der var mange.I en prolog afC. U. Boesenianledningafåbningenafdet nyehøjskolehjemhedderdet om
forholdene:
>Naar der varJ ldt, afdaarlig Luli man
led, / og tidt var Trcekkenslemfra Loftets
Lem,/ der snart blev hejsetop,snart halet
ned.<
Dog hedderdet videre:
>Men var derJbrhen ikkun løvt til Lofte,
/ mangt godt, alvorligt Ord der taltes ofte,
/ og munterSkæmtog Latter Alvor brød,/
og ærlig Sang der tidt fra Hjertet lød<.
For at forbedre forholdenegjorde man
sig i foreningenovervejelserom at inddrageportåbningentil salenog eventuelle
andremuligheder,og man fik ogsåen arkitekt til at udarbejdetegningertil en sådan ændring.Man var ligeledesindstillet
på at yde tilskud til ejernetil en sådanforbedring, og man rettede henvendelsetil
afholdsforeningenom den ville bidrage,
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menfra denssidestilledemanbetingelsel
ikke ville gå ind på.
sombestyrelsen
I ngenafdisseovervejelserførte imidlertid til nogct, men det stod efterhånden
klart, at der måtteske nogetnyt. De tre
mænd,der i sin tid havdekøbt ejendonrmen,ville gernetrædetilbage,og stillede
den til dispositionpå særdelesgunstige
vilkår'. Del var fortsatovervejelseronr, at
skLrlleovertageejcnhøjskoleforcninger
mendenhavdeikke de nødvendonrnren,
Inuligheder.
digeøkonomiske
Det endtesåmed i løbetaf l9ll. at man

ville prøveat tegneaktierfor på denmåde
at rejsekapitaltil et nybyggeri,og sidstpå
irretdannedeman forrneltet aktieselskab.
Det hcdder,at forhåbningerneikke var
særligstore,rrendetvistesigat blivegjort
Der korn hurtigt sånregetind,
til skar.nrne.
at n]an turdebindean med et nybyggerr.
grundeat
Dog valgteman aføkononriske
sælgeen betydeligdel af den vær'difulde
grund med tilhørendebygningerog betil
holdtkun såmeget,somvar nødvendigt
en ny bygning.
Den resterendedel af grunden og byg155
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ningerneblev opdelti to parcellerog solgt.
Værten på Højskolehjemmetindtil da,
Herman Mogensen,fratrådteved den lejlighed og købteden del, der lå længstmod
østop til Hallandsåsog åbneded6r en købmandsforretning.Såledesblev en del af
den gamle købmandsgårdigen til købmandshandel.
Hanskone,Line Mogensen,
blev et par år seneremedlem af højskoleforeningensbestyrelseog sad i denne i
mangeår.
Til detnyebyggerifik man kontakttil en
bornholmskfødt arkitekt,O. FunchEspersen,somberedvilligt påtogsig at udarbejde tegningerog overslagtil en ny bygning.
Man blev enigeom at antagehansforslag,
og efter endt licitation, hvor arbejdetblev
overdragettil en bygmesterJohs.Munch,
blev byggerietpåbegyndti foråret l9l2 og
stodfærdigttil indvielseden 14.november.
Den nye bygning og densindvielseblev
behørigtomtalt i Bornholms Tidende,og
den, der skriver, har mange rosendeord
om det.Vi tagernogleuddragafhans omtale.
>...nu, da denne[bygningen]staarfærclig er den almindelige Mening, at man
staar overfor en aJ'desmukkestemoderne
Bygninger pa Bornholm. Navnlig tager
den gavllignende Facade til Torvet sig
pr@glig ud, opført som den er i gammel
dansk Herregaardsstil med Mansardtag
og opført aJ'røde haandstrøgne Mursten
med gullige Fuger og en skjønsomAnvendelse af vort hjenlige Cranit- og Sandstensmaterialetil Sokkelog Fodmur....<
Om bygningensindvendigeindretning
hedderdet:
>Hovedindgangenfra Torvetfører til en
bred Vestibule,hvorfra der til højre er Indgong til Restauratioften,og hvorfra en
bred Trappe.førerop til Gjæsteværelserne.
Fra Vestibulener der Gjennemgangtil
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Salen, og i den nordlige Ende er anbrogt
Toiletrumog Garderobe.
Køkkenet er anbragt i Kælclerenog ligger heldigt baadefor Restaurationslokalerne og Salen, til hvilken der er adgang
gjennem en Tunnel. Mellem Salen og Restauarationslokalerne
er et par støfte V{Erelser til Brug som Klublokaler eller til
mindre Møder. Disse Værelserkan ved
praktisk Anbringelse af Hejse- og Skydedøre, omfornødent gjøres, sættesiforbindelse med Salen. Spisestuener oyer Køkkenet, med hvilken det staar i Forbindelse
med en Elevator.
I de højere Etager er anbragt nogle og
tyve Gjæstev@relsersamt Badeværelseog
WC.Og endvidereet Par Vrzrelsertil Værtens private Brug. Ligeledes fndes paa
hvor Blade og
første Sal et Læseværelse,
Ticlsskrifter er fræmlagte. Samtlige Lokaler er forsynede med elektrisk Lys og er
smukt og smaglitldt monterede,Hovedrestourationen med mørkt Egetræsmøblement med høje Sofaer, betrukne med BøJfellæder. Et stort udvalg af smukke Billegiver det hele et vist hjemder pa Væggene
og
ligt
hyggeligt Præg. I Gaarden er bygget Vognremise,Stald til 6 Heste samt
Cykleskur<.
Til sidst følger nogle tal for ejendomsværdienog forsikringssum.Ejendommen
med grund ville stå aktieselskabetr ca.
52.000kr. Aktiekåpitalenvar dog kun på
ca. 19.000kr. omkring 36 o%,såder var en
betydeliggæld.
Indvielsesfestlighederne
faldt i to dele.
Kl. 4 om eftermiddagenvar aktieselskabet
indbydertil fremvisningaf husetfra kælder til kvist og efterfølgendespisning.Der
var dækketop til 125,men det var for lidt,
såman i hastmåttedækkeop til 40 merei
det tilstødendelokale,hvor de omtaltehejsedørekom i funktion så der dannedes6t
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stort lokale. Undervejs var der naturligvis
taler afde centralepersoneri foretagendet,
samtet enkeltpoetiskindslag.
Om aftenen fortsatte festlighederne
med, at højskoleforeningenindbød til et
møde i salen,hvor man havdebedt forstanderenfor højskolen,AndreasHansen,om
at tale, og hvor der var flere andre indslag
med sangog oplæsning.Det hedder,at festen varedetil klokken nærmedesig 12,
hvor man sluttedemed at synge >Dejlig er
Jorden<.>En i alle Maader smuk og værdig Indvielse af den skjønne og stilfulde
Bygning<, slutter referatet.
Man må vist sige,at med dette hus fik
Nexø snarereend et nyt højskolehjemet
lidt pompøst,men fremtidssikrethotel,og
det var reelt også det, det endte med at
blive. Men det svaredevist nogenlundei
sin standardtil adskillige andrenybyggede
højskolehjem i andre byer rundt om i landet.
Der er næppeheller tvivl om, at det for
højskoleforeningenvar en stor forbedring
at kunne holde deresmøder og selskabelige sammenkomsteri de nye og langt
rummeligereforhold.
Formelt stod man imidlertid i et lidt anderledessituation. Det gamle højskolehjem
havdesombeskrevetværetprivatejetafde
tre mænd. Nu var det derimod A/S Nexø
Højskolehjem, der var ejere,og det var beskulle
styrerenafdette højskoleforeningen
forhandlemed om lejen af lokalerne.Det
ladet dog ikke til at det har givet anledning
til problemer.Mellem aktieselskabetog
højskoleforeningen
har derutvivlsomtværet et megetstort personsammenfald.
Højskolehjemmet
kom til at fungerei
aktieselskabetsregi i de følgende30 år,
indtil 1942,da det blev solgttil den daværendebestyrer,SvendAage Madsen.Udtalelseraf formanden,Ernst Kjærgaardi

forbindelsemed salget viser, at forløbet
ikke havde været problemfrit, men det
vendervi tilbagetil.

Højskoleforeningensfortsatte
aktivitet
Højskoleforeningenser ud til at have fortsat sit virke med god succes frem til
i940erne.Denshistorieskalikke fortælles
i detaljer her, men nogle væsentligeog
kendetegnende
træk skal nærmerebeskrives for at give et billede a{ hvad den egenr
lig var for et foretagende.
Af detaljerud over mødevirksomheden
kan nævnes,åt man kort efter at have 'flyttet ind i det nye hus' anskaffedeet nyt klaver. Det havde kostet 450 kr. Det gamle
blev solgtfor 100kr., og de resterende350
kr. blev dækketafet lån afgårdejerJokum
Brandt,Egesgårdi Bodilsker.
I foråret 1913tog man igen på udflugt,
dennegangsammenmed Aakirkeby Højskoleforening, til Hammershus,hvor man
kørtemed tog til Rønneog videremedden
nyligt åbnedeNordbane. Der var i alt 260
deltagere.K. A. Petersenfortalteom Hammershus,og Aakirkeby Drenge Orkester
musiceredepå turen, som betegnessom
megetvellykket.
De flesteår var der fortsat en sommerudflugt. I l9l4 tog man til Rø, formentlig
Helligdomsklipperne,i l9l6 til Gudhjem,
hvor man var sammenmed Høj skolehjemmetsSelskabsforening,
såen sådanfandtes
altsåogså.I 1917tog man til Gamleborgog
lj-ældståuni Paradisbakkerne,hvor den
tidligere forstander for Bornholms Højskole,N. P Jensen,holdt Foredrag.I 1918
tog man til Saltunai Østermarie;i 1921til
SvanekeNordskov.
hvor N. P Jensenigen
holdt foredrag,dennegang om professor
Madvis.
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DKo edie i Højskoleforeningen< står der bag på dene billede. Hvot' man spillede dette stykke er uvisr, nen
dilettantteater var en afde akiviteter man bød på på højskolehjemmene.Foto på Bornholms Museum.

Foredragsmødernefortsatte som før,
men i en periodebenyttedeman sig isæraf
lokale folk, især nogle af de lokale skolefolk og præstersamt højskoleforstander
AndreasHansenog ovenfornævnteN. P.
Jensen,efter at dennei 1915var vendttilbagetil Bornholm som lederafen ny realskole i Aakirkeby. Ligeledesmedvirkede
Kai Senstius,som i nogle år var lærerpå
højskolenog senereboedei Rønne,med
musikalskeindslag.
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Indtil 1924er protokollenimidlertid ikke ført særligudførligt medhensyntil møderne, men af folk, hvis navn endnu er
kendt, kan nævnes,at Martin Andersen
Nexø holdt foredragi oktober 1913.

Formandsskifte
Ved generalforsamlingen 1924var der en
udskiftning i bestyrelsen,og som nyvalgt
kom en 40 årig lærer ved realskolenved
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navn Anker Bjerre i bestyrelsen.Ved det
efterfølgendekonstituerendemøde blev
han ogsåvalgt til formand, og det skulle
på længeresigtfå vidtrækkendebetydning
for foreningen. Han fortsatte som formand i 28 år til foreningenreelt ophørtei
1952.
Det sestydeligt, at han har påtagetsig at
føre protokollen,og det blev åjort meget
minutiøstbådehvad angårreferaterafgeneralforsamlinger og bestyrelsesmøder
samt lister over foreningensaktiviteter.
For at give endnu et indtryk af det sidstnævntegengivesnedenfor hansførsteliste
overvirksomhedeni regnskabsåret
l. april
1924til 3l . marts 1925:
23. April: Foredrag af Teaterdirektør
Adam Paulsen.
28. April: Foredragaf Pastor Herman
Larsen.
2. Juli: Sommerudflugttil Klint. Højskoleforeningen havde indbudt Højskolens
Eleversom Gæster.Foredragpaa Klint af
ForstanderAagaard.
15. Oktober: Afholdtes den ordinære
Generalforsamling. Aftenen begyndte
med Oplæsningved Dr. C.U.Boesen.
23. Oktober: Foredragaf InspektørKr.
Kristensenom Leo Tolstoi.
28. Oktober: Foredragaf HøjskoleforstanderAagaard.
2. December: Oplæsning ved Doktor
C.U. Boesen.P. E. Bentzen: >Diciplen<.
Efter Oplæsningen:
Underholdning:Sang,
Musik, Duetsangaf LærerneH. Nielsenog
A. Bjerre, ved Klaveret Fru Forstander
Jensen.DerefterlæsteDr. Boesen)Klods
Hans( og sanget par Juleviser,ved Klaveret Frk. Agnes Boesen.
8. December:Foredragaffhv. Højskoleforstander Helge Hostrup om Digteren
CarstenHauch.

21. December: Juleoplæsningved Dr.
C.U. Boesen.Fuldt Hus I
17. Januar: Foredrag med Lysbilleder
ved Dr. Krarup Nielsen.Emne: >FraSundaøernetil Moskva!<.Foredragetholdtes
paa Teknisk SkolesSal. Nexø Haandværker og Industriforeningvar Medindbyder.
3. Februar:Foredragved MagisterPaul
Rosenhoff >Kvækerne<.Emne: Praktisk
Kristendom.
24. Februar:Foredragaf Valgmenighedspræst
AndreasHansen.Emne:Svensk
Aandsliv; særligErik GustafGeijer.
l. Marts: Foredrag af Professor Edv.
Lehmann.Emne:Lykken:Hvem [?] er den
lykkeligste.
i6. Marts: Foredragaf Højskoleforstander Aagaard.Emne:St. St. Blicher.
31.Marts: Foredragmed Lysbillederved
PeterFreuchen.Emne: Den 5. Thule Ekspedition.
Som det sesmedvirkedeC. U. Boesen
ved tre arrangementer.
Sommerudflugten
til Klint i Paradisbakkerne
blev gentaget
på sammemådede følgendefem år, hvor
højskolepigerne var indbudt og Frode
Aagaardholdt foredrag.Derimod var der
en pause i fastelavnsfesterne,
som først
blev indført somfast tradition i 1928.Den
udviklede sig til også at blive et stor arrangementfor børnene.
Mødevirksomhedenfortsattepå samme
vis de følgendemangeår. I reglenlå antallet på omkring 15pr sæson,enkeltegange
et lidt mindre antal,men andregangestørre. Det størsteantalnåedesi 1929-30.hvor
dervar i alt25 møderog sammenkomster.
Det vil inden for denneartikels rammer
føre for vidt at redegørenærmere for alle
dissearrangementer,
men de to gengivne
giver
lister
forhåbentliget godt indtryk af
det. Samletset i protokollernevirker det i
hvert fald ganskeimponerende,og det er
159
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et megetbredtspektrumafemner,derblev
behandletaf foredragsholderne.
Hvad angårandreudflugter.tog man i
1932igentil Hammeren,men dennegang
med skib. Dereftertog man i årene 193340 hvert år en lysttur til Christiansø.Men
krigstidensattenok en stopperfor det det
følgendeår.
Det er ret vanskeligtat dannesig et indtryk a{ hvor mangemedlemmerder var i
højskoleforeningen,idet deresmedlemsbog og de ældsteregnskabsbøger,
hvori det
gik
ville værefremgået,
tabt ved bombardementeti 1945.Men med det program,
man havde,må medlemstallethaveværet
et ret betydeligt.Der nævnesintet stednoget konkrettal, men i et referatafet bestyrelsesmøde
i 1919er angiveten kontingentindtægtpå 443,65kr. Ud fra de gældendekontingentsatser,
vil et kvalificeret
gæt lyderpå omkring 275medlemmer.
På en håndskrevetliste over medlemmer,som sandsynligvisstammerfra tiden
efter 1945,opregnesknap200 medlemmer
i Nexø by. I de omkringliggendetre sogne
- Pederskerer tilsyneladendegledet ud ser der på dentid ud til at haveværetmellem 30 og 40 i hvert sogn,så det samlede
antalmå haveværetomkring 300. Et gennemsnitaf kontingentindtægterne
for årene 1945til 1948ien ny regnskabsbog
viser
da ogsået tal, som vil svaretil detteantal
medlemmer,men i åreneefterfalderdenne
indtægtbetydeligt.
Trodsdetret storeantalmedlemmeromkring 1945,var detdog sådan,at interessen
for møderne i flere år havde været aftagende.Fra 1935reducerede
manantalletaf
arrangementer,
førsttil 13,dereftermeden
nedadgående
tendensså man havdeotte i
1940,for derefterat havemellem ni og elleve i nogle år, hvilket naturligvis havde
nogetmed krigssituationenat gøre.Første
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gangformanden,Anker Bjerre,ved en generalforsamlingnævner,at >. . .der havde
knapværetsåstortilslutning somtidligere
. . .<.var i 1942:men det kunne haveforskelligeårsager- f eksmørklægning- ingenprivatebiler o.sx

Højskolehjemmetsælges
Netop i 1942var det,at bestyrelsenfor aktieselskabetbesluttedeat sælgehøjskolehjemmet til den daværendeforpagter,
SvendAage Madsen,og efterfølgendeophævelseaf aktieselskabet.
Det fremgår af
et par avisartiklerT,hvor det blev slåetret
stort op. Beslutningenblev fremlagtpå en
generalforsamlingi selskabetden2. marts
1942.om årsagentil det udtalte formanden,ErnstKjærgaardbl. a. ifølgereferatet:
>Naar man indenfor Bestyrelsenforeslaar qt sælge Højskolehjemmet,er det
ikke med Glrede,men det har vist sig, at
Tidernefor at drive et Højskolehjemi den
Åand, som det oprindeligt var tænkt, ikke
er eller har været til Stedei flere Aar. De,
der.for mange Aar siden var med til at
byggedetteHjem, havdetænkt sig,at det
skuldeværeet Samlingssted,særligfor Byens og OmegnensUngdom,under gode og
smukkeForhold. et MaaL som det her v@ret megetvanskeligt at.foslholde(
Han fortsattemed at se tilbagepå de 30
åq der var gået,og udtalte,at de havdehaft
mangeforskelligeværter,alt for mange,og
mangeaf dem havdeskuffet. Hver gang,
de havde skullet skifte, havde de måttet
skaffenyt inventarsamtforetagekostbare
7

Der€r ret fyldigeaniklerdcnL og 17.ma.tsibåde BomholnrsAvisog BornholmsTid€nde,
mensder kun eren rct
kort omtalciBornholnN Social"Demokrat.
Det tyderpå.
al pressenhar værct inviterettil generallorsamlingcn,
fordimanonskedcklarclinjeromkdngbeslutningen
i offentligh€den.
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vedligeholdelser,som det havde knebet
med at skaffede fornødnemidler til. Han
henvisteendvideretil, at der nu var en god
vært,og at hjemmetellersvar i godgænge,
sådet var et godt tidspunkt at afhændedet
på for at få aktiekapitalenind og endda
med et lille overskud.Den nye ejer havde
givet tilsagn om, at højskoleforeningen
fortsatkunne bruge lokalerne.
Højskoleforeningens
bestyrelsevar ikke
blevetorienteretom beslutningen,hvilket
de ikke var tilfreds med.Der kom forskellige udtalelserimod salget,men bestyrelsen står åst på beslutningen.Den skulle
dog vedtagesendeligpå en efterfølgende
generalforsamling,og det blev den på en
ekstraordinærgeneralforsamlingden 16.
marts. Salgetgav et overskudpå 1.700,00
kr., som i januar 1943blev overdragettil
højskoleforeningenefter forslag fra Holger
Koefoed,Langedeby.
SvendAageMadsenændredesnartefter
bygningensnavntil Centralhotellet,og det
kom til at fungere som sådanti mange år
frem.

Højskoleforeningens
sidstetid
For højskoleforeningen
kom ejerskiftetaf
bygningenikke til at betyderet meget.Det
ladertil, at man kom overensmed dennye
ejer om fortsat at bruge lokalerne, men
omvendt følte man sig friere stillet med
hensyntil. hvor man ville holdesine arrangementer.Langt de fleste blev dog fortsat holdt sammested.
Noglelidt særskilte
trækfra foreningens
sidsteår skal kort nævnes.I begyndelsen
af 1940drøftedebestyrelsenunderindtryk
afkrigssituationen,og særligkrigen i broderlandetFinland,om man burdeafståfra
at holde fastelavnsfest
og i stedetholdeen
Finlandsaften,hvor man samledepenge

ind til nødhjælp.Det blev bestemt,og der
indkom 152kr. til formålet,somblev afleverettil RødeKors.
I slutningenafkrigsåreneog i årenederefter blev der fortagetflere pengeindsamlingeq hvortil foreningenbidrog med et
beløb.I efteråret1944var der såledesindsamlingtil bespisningaf norskebørn, der
var kommet her til landetpå midlertidigt
ophold.Foreningenbidrog med 36 kr.
I efteråret 1947var der indsamling til
Sydslesvig,hvor foreningenbidrog med
100kr.
Endelig var der i foråret 1948indsamling til Vartov i København,hvor foreningen ogsåbidrog med 100kr.
De voldsommebegivenhedermed bombardementeti maj 1945har ikke sat sig
direkte spor i protokollerne;kun dette,at
foreningeni septembermodtoget bombeforsikringsbeløbpå 520kr.
Et træk af en helt andenart fra disseår
var, at nian i 1939,afholdt en sommerfest,
somindledtesmed en koncertmed kongelig kammersangerErik Sjøberg,der som
bekendtvar født og opvokseti Nexø. Han
havdemedvirketved en tidligerelejlighed,
men en tilsvarendesommerfestblev gentaget de følgende fire år, og igen engang i
1947sammenmedkgl. skuespillerAlberth
Luther.Man fornemmer,at dissesommerfesterhavdeværetmegetvellykkede.
Ellers bestræbteman sig i disseår på at
fortsatte som før, men som omtalt oven for
måtteman i ledelsenkonstatere,at en aftagendeinteressegjorde sig gældende,især
for foredragsmøderne,
mensdet gik noget
bedre med de selskabeligesammenkomster.Hvis man imidlertid havdehåbet,at
interessenville blomstreop igen, efter at
krigen var slut, blev man skuffet.
| 1947-48havdeman kun syv arrangementer, og i de følgende år kun tre. Trods
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forlsat mange medlemmer, som betalte
kontingent,var foreningenså småtved at
sygnehen.
Formanden,Anker Bjerre,havdeto gange tidligere bedt om at blive afløst som
formand, men var begge gange blevet
overtalttil at fortsætte.Da han i 1949havde væretformandi 25 år, blev han ved generalforsamlingenbehørigttakket for sin
store indsatsfor foreningenstrivsel af dirigenten,Niels Ejnar Jakobsen,Langedeby, som endvidereudtalte,at man kunne
takke lærer Bjerre for, at foreningenikke
for længstvar gåetind.

50 årsjubilæum
Påsammegeneralforsamling
måtteBjerre
erkende,at der ikke havdeværetafholdt så
få møderog sammenkomsteri mangeår,
og tilslutningenhavdeværetringe. Men
han kom videre ind på, at foreningento år
efter,i 1951,kunne fejre 50 årsjubilæum,
da den blev stiftet den 13.juli 1901,og det
ville væreskønt,om foreningenkunneopleve dennedag og indbydemedlemmerne
til en festlig sammenkomst.
I denfølgendetid var der en sommerfest,
hvor skuespillerindenEllen Malberg underholdt, og en fastelavnsfesti februar
1951.
Eftersomder havdeværetså lidt aktivitet, besluttedeman på generalforsamlingen i oktober sammeår ikke at opkrævet
kontingent,men derimodat indbydetil en
storjubilæumsfest.Dennefandt stedmandag den 19.november,hvor det var lykkedesat få skuespillerenHenrik Malbergtil
at underholde.Festenblev skildreti alle tre
aviser,hvor det bl. a. hedder,at den fik et
overordentligt strålendeforløb, og hvor
270medlemmer,ungeog ældre,deltog.C.
U. Boesendeltogikke i festen,hvilket nok
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skyldtesalderdomssvækkelse,
men han
sendteet lykønskningstelegram.
Den 25. februar 1952holdt man så igen
en stor fastelavnsfest,
somblev den sidste.
Tidligeresammeår havdeman fra Europabevægelsens
danskeRåd fået tilbud om
foredragaf forskelligefremtrædendefolk
om ?en stadigmeretvingendenødvendighed af et nærmere samarbejdemellem
Europas demokratiske stater'. Den 31.
marts indbød man til et foredragsmøde
med Dr. phil. SvenHenningsenom netop
dette emne. Skuffende lyder kommentaren, at der var kun få tilhørere,ca. 50.
I novembersammeår holdt man endnu
en generalforsamling,og fulgte så at sige
ritualet til punkt og prikke.
Men derefterer der ingentingi protokollen. Foreningenvar reelt ophørt uden at
være formelt opløst. Anker Bjerre døde
fem år senere.i 1957.
Der gik imidlertid 12 år frem til 1964,
før sparekassen
gjorde opmærksompå, at
foreningenhavdeet pengebeløbstående,
som så blev udbetaltog delvis brugt til at
betaleet par regninger.Men der gik endnu
fem år, til marts 1969,før man formelt fik
foreningenopløst.Det sidstemindre pengebeløbog et lysbilledapparatblev overdragettil Nexø Museumsforening.

Konkluderendebetmgtninger
Som det fremgårafskildringen, er vi med
hensyntil kildestofgodt underrettet,hvad
angår oprettelsenaf de tre højskolehjem,
men med hensyn til det videre forløb af
deresvirke sammenmed de tilknyttede
højskoleforeningerhar vi for Rønnesog
Aakirkebysvedkommende
kun mangelfulde billederaf det gennemderesavertering i aviserne.For Nexøsvedkommende
har vi derimodved deresforhandlingspro-
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Kattekongen.fia den sidstefastelawsfest i ,Neksø og Omeg s Højskoleforening< den 25/2 I9 52. Til venste
sesformanden, Anker Bjete. Nexø Museum.

tokoller et næstenfuldstændigtbillede af
både højskolehjemmetsog højskoleforeningensvirke gennemheledet godt 50 år
langeforløb.
Ved at sammenholdedet meget fuldstændigebillede fra Nexø med de brudstykkeagtigebilleder fra de to andre steder, giver det imidlertid anledning til at
antage,at det i Rønne har formet sig på
lignendemådesomi Nexøi de førstemange år,og ligeledes,mennok i nogetmindre
grad i Aakirkeby. Det sidste sted havde
man formentligogsåen vis >konkurrence<<
med den nærliggendehøjskole,hvor der
også holdtesen del offentlige foredragsmøder. Hvor længe,det holdt ved de to

steder,har vi ingenkonkretvidenom, men
antageliger dethørt op i løbetaf l930erne.
I forholdtil deter forløbeti Nexøret enestående,idet man d6r holdt ved omkring
15 år mere,men nogle antydningeri referaternekunne tyde på, at det i særliggrad
skyldtes en særdelesihærdig indsats fra
den sidsteformand, Anker Bjerres,side,
og sikkert med godt støttefra C. U. Boesen.
Højskolehjemmene
og højskoleforeningerneopstodi en tid, hvor dernærmestvar
en rivende udvikling i samfundet. Det
gjaldt ikke mindst på det økonomiskeområde med industriensfremvækstog dermed bybefolkningensstærke fremgang.
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Men også indførelsenaf politisk demokrati nogleårtier før bør nævnes.
I dennesammenhæng
opstodder en lang
række instanser,som lidt ironisk udtrykt
havdetil formål at gørefolk til bedremennesker.Det sestydeligt af den intensemødeaktivitet,der fandt stedi de sidsteårtier
Det gælderf eks.afholdsbeaf 1800årene.
vægelsen,
demangekirkeligegrupperinger,
på det politiskeplan forskelligepartidannelsermedhver deresidealevisionerosv
Højskolerne,og dermed højskolehjemmeneog højskoleforeningerne,
kan for så
vidt godt ses i denne sammenhæng.De
havdealle stor fremgangpå dennetid, og
lidt forenkletsagtvar deresformål ved god
folkelig oplysningat gøre folk bedreskikkede til et liv som menneskerog samfundsborgere.
Der var megenoptimisme
og begejstringomkring alt dette, hvilket
tydeligt sesved oprettelsenog indvielsen
afde tre højskolehjemher på Bornholm.
Set idet historiskeperspektivmå det
dog vist siges,at de mennesker,der stod
bag oprettelsenaf dissekulturelle institutioner,og var deresfastestøtteri mangeår,
på længeresigtovervurderede
menneskers
trang til dennefolkeligeoplysningog den
forædledeadfærd,som den forventedesat
medføre.Det kneb med generationsskiftet
i det langeløb,og derforfik deten begrænset varighed. For så vidt kan mønsteret
følgesogsåfor højskolernesvedkommende.De nåedeet højdepunktmed hensyntil
elevtalomkring 1920,hvorefterder var en
nedadgående
tendenstil det nåedemindre
end60 procentafdet højestei 1945.Nogle
højskolerblevsærlighårdtramt,deriblandt
Bornholms Højskole. Forløbetmed højskolehjemmene
bør nok sesi sammesammenhæng,men at de i nogleårtier har haft
betydning for mange mennesker,er der
næppetvivl om.
t64
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Folkehøjskoleni Danmark184l-1892. 1944
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somjeg tilfældigviser i
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af, isærårgangene
1880,1883og
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ogsåhistog heri andreårgange.
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1937.
I den forbindelseharjeg haft lidt inspirationfra
HenrikYdesdoktordisputats:
Detgrundtvigske
i
MartinAndersen
Nexøsliv 1991.
Om forholdene
i Rønnei sidstedelaf 18oo-tallet:
NielsNielsen:En by voksertil. Skrevetsidsti
l930erne,menførstudgiveti 1959.
Til enkeltedetaljer:RønneHaandværkerog Indujubilæumsbog.
striforenings
I 912.
OttoBidstrup:Erindringsartikler
iJul på Bornholm1958og 1959.
ArneMadsen:
ArtikeliJul påBomholm1969.
PoulHarild:ArtikeliJul påBomholm1997.
Omenkeltpersoner
harjeghaftgavnafdiversemapersonermedtilknytningtil
terialevedrørende
BornholmsHøjskole,menhari øvrigtogsåhentetoplysninger
fta kirkebøger
og folketællingslister,og om enkelteejendomsforhold
ogsåfra
tinglysningsoptegnelser,
alt sammennoget,der
har kunnethentespå Arkivalieronlinepå internettet.
AakirkebyLokalarkivharleveretnoglebillederog
andetmaterialevedrørende
højskolehjemmet
der
Endeligskalnævnes
detenestående
kildestofsom
udgøresaf forhandlingsprotokollerne,
regnskabsbog
fra 1945og andetmateriale
for >NeksøogOmegnsHøjskoleforening(
samtenscrapbogmedavisudklipom Nexø,somNexøMuseumer i besiddelse
af. Herskallydeentaktil dets
formand,ErikGornitzka,
for at havefundetdette
materiale
ogvelvilligtstilletdettil rådighed.
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På Nexø nye ki'kegårdJindes dette gruwninde satfot ægfeparret, K. A. Peterse ogh snu Karoline. Dehar
M.lrtin
utNirlsotllt har haft deresfaste gang på højskolehjemmene,føxt nogle år i Rønnepå samme tid, sot11
Andersen Nexø havde sin gang dår, (han omtaler K. A. Petersen i sine erindringer), og senere i mange år i
Nexø. Det digt, der er gengivet nederst på stenen,forckommer at være et.frnt udtrykfor det grLtndtvigske livssyn, som har præget.familien, og som også har werct bestenme defot livsstemningenpå højskolehjenunene.
Kristian Andreas Petersen,.født 1855,var stenhugge\ udlært på F F Fischers werksted i Nexø, nen blev senerc i hovedsagenjournalist. Det frengår aJindskriften, at defk.teks døtre, hNorafcle mistede to som små og
endntt ån sonr voksen. Både K. A. Petersen og to afde overlerende døtre, htgeborg og Elna, havde poetiske
evnerog skrevbl. a. tlige oglortællinger
Forældtene døde med kun tre uger mellemrum i begyndelsen af 1929. Det er fornodentlig Elna, giJi Schdne,
der under forceldrenes nLtvneog ddtoer hdr skrevet digtet på mi destenen.Det lyder son.følger:
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